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Till Maria Calme, Sveriges Läkarförbund 
 
Remissvar över remiss 
”SOU 2011:17 Förvar” 
 
Svenska Psykiatriska Föreningen ber att få tacka för möjligheten att yttra sig över 
rubricerad remiss. 
 
Vi finner att särskilt förslaget om att i författningen tydligt införa en 
proportionalitetsprincip är mycket positiv. 
 
När det gäller utredningens utformning i sin helhet finner vi det anmärkningsvärt att den 
i sitt betänkande konstaterar vikten av att det finns bättre tillgång till medicinsk 
personal, utan att annan profession än juristens varit representerad. 
 
Vi är likaledes positiva till utredningens förslag om att särskilda förvar ska inrättas. När 
det gäller beslut om förändrad placering, finner vi att alla beslut om placering i 
kriminalvårdens regi måste underställas domstol. 
 
Gällande förslaget om placering i polisarrest eller häkte i förbindelse med transport 
finner vi att maximaltiden måste kortas från 3 dygn till 12 timmar. 12 timmar ger en 
rimlig praktisk tidsfrist som möjliggör nattvila före vidare transport. Vi finner vidare att 
beslut om transportfängsel kräver särskilda skäl när det gäller transport av personer som 
är förvartagna. Därtill bör finnas särskild delegationsordning och 
rapporteringsskyldighet kring fängselanvändande. Detta mot bakgrund av hur 
kriminalvården i andra sammanhang rutinmässigt belägger personer med 
transportfängsel, vilket alltså inte kan anses rimligt att göra med förvartagna 
utlänningar. 
 
Gällande föreslagna tvångsmedel ställer vi oss ytterst tvivlande inför huruvida 
handfängsel som tvångsåtgärd dels är det praktiskt lämpliga tvångsmedlet för att 
förebygga självskada (därvidlag torde fastspänning med bälte eller liknande anordning 
jämte avskiljning vara bättre lämpat), dels är det etiskt tvivelaktigt att utsätta människor 
som må ha förbrutit sig mot svensk migrationslagstiftning, men som i många fall gjort 
detta som ett led i vad som i andra sammanhang är att betrakta som putativt nödvärn, för 
polisiärt betonade åtgärder som beläggande med handfängsel. Vi bedömer därför att det 
rimligen bör utredas vilka former av tvångsmedel som utlänningslagen ska ställa till 
förfogande.  
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Oavsett vad som kommer ur en sådan utredning finner vi dock att 
rapporteringsskyldighet kvartalsvis gällande alla enskilda tillgripanden av tvångsmedel 
till socialstyrelsen ska föreligga. Likaså ska skyldighet att låta läkarundersöka 
förvartagna såsom stipuleras i 6 kap 10 § Fängelselagen (2010:610) samt 
rapporteringsplikt till läkare föreligga vid tillgripande av fängsel (annat än vid transport) 
eller avskiljande. 
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Styrelseledamot   Ordförande 


